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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання десятої Сесії міської ради восьмого скликання 
 

від 02 квітня 2021 року                                                                                      м.Бурштин 
 

Початок: 10:00 

Закінчення: 14:51 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 21 депутат міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 3 (три) депутати, а саме: Володимир Рик, Володимир Федорняк, Ігор Харів 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив, про продовження роботи другого 

пленарного засідання десятої Сесії міської ради 

восьмого скликання та запропонував розпочати 

роботу засідання. 

Зазначив, що відповідно до порядку денного, 

прийнятого на першому пленарному засіданні 

30.03.2021 необхідно розглянути та прийняти 

рішення за проєктами із земельних питань та:  

140. Відповіді на депутатські запити. 

141. Депутатські запити. 

142. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. С.Бандери 

б/н, кадастровий номер 2621210300:01:004:0418, (Проєкт № 2525) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2525 (Рішення № 31/10-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з передачею у власність 

(громадянка Гриців І.Д.), (Проєкт № 2530) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2530 (Рішення № 32/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
34. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Цимбаліста Г.В.), (Проєкт № 2531) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2530 (Рішення № 33/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину 

за законом (громадянин Паук І.П.), (Проєкт № 2532) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2532 (Рішення № 34/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Тимків В.В., Баран П.І., Скибчук Л.І.),   

(Проєкт № 2533) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2533 (Рішення № 35/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Андрухів М.О.), (Проєкт № 2534) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2534 (Рішення № 36/10-21) в цілому: 



3 
 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Тимків В.В.), (Проєкт № 2535) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2535 (Рішення № 37/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу АТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с.Вигівка по вул. 

Польова, (Проєкт № 2536) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2536 (Рішення № 38/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу АТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с. Дем’янів по вул. 

Перемоги, (Проєкт № 2537) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2537 (Рішення № 39/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу Релігійній громаді (парафія) Священномученика і 

Цілителя Пантелеймона Української Греко-Католицької Церкви села 

Дем’янів на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій з передачею у постійне користування, (Проєкт № 2538) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2538 (Рішення № 40/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(громадянин Журавльов В.М.), (Проєкт № 2539) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2539 (Рішення № 41/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність 

(громадянка Наритник Т.М.), (Проєкт № 2540) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2540 (Рішення № 42/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність 

(громадянин Місюрак В.Я.),   (Проєкт № 2541) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2541 (Рішення № 43/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Хом’якевич Г.П., Хом’якевич М.Л.),     

(Проєкт № 2542) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2542 (Рішення № 44/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Фірман М.А.), (Проєкт № 2543) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2543 (Рішення № 45/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення (для обслуговування 

кормоцеху та силосних споруд) в с.Старий Мартинів по вул. Шевченка,114 Е з 

укладанням договору оренди землі  ТзОВ «Роксолана», (Проєкт № 2544) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення  та рекомендує внести наступні зміни: в 
п.2, щодо збільшення коефіцієнту до 5% від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки та винести на розгляд сесії. Протокол №6 від 19.03.2021 

             Депутат Дмитро Симак – прибув на засідання Сесії 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Надав доручення земельно-екологічному відділу 

(В.Копаниця) звернутися з листом до ТОВ «Роксолана» 

щодо укладення договорів оренди земельних ділянок на 

усі використовувані ними землі 
Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради Взяли участь в обговоренні проєкту рішення 
Іван Пізь, депутат 

міської ради 
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Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію – з метою стимулювання суб’єкта 

господарювання до переходу на орендні відносини з 

земельних ділянок, які ними використовуються, 

встановити відсоткову ставку 10% ві норм.грош. оцінки 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2544 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2544 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиція профільної постійної комісії - в п.2, щодо збільшення 

коефіцієнту до 5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, 

Проєкт № 2544: 

«за» - 9 

«проти» - 1 

«утрим.» - 13 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція комісії) не прийнято, оскільки не отримало необхідної 

більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт 2544 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиція Н.Василащук - встановити відсоткову ставку 10% ві 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, Проєкт № 2544: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію встановити відсоткову ставку 10%,  Проєкт № 2544 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2544 (Рішення № 46/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Мацьків В.С.), (Проєкт № 2545) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 
Володимир 

Мацьків, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні з даного проекту рішення 

не буде брати, у зв’язку із уникненням конфлікту інтересів 

(заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2545 (Рішення № 47/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність (громадянка Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2546) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 

начальник 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 
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земельно-

екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2546 (Рішення № 48/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у  власність (громадянка Британ А.А.), (Проєкт № 2547) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2547 (Рішення № 49/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у  власність (громадянка Мусякевич З.Б.), (Проєкт № 2548) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2548 (Рішення № 50/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у  

приватну власність (громадяни Макар М.З.,Іванців А.І.), (Проєкт № 2549) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2549 (Рішення № 51/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Борсук Л.Є.), (Проєкт № 2550) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2550 (Рішення № 52/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(громадянка Маліборська Г.Я.), (Проєкт № 2551) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2551 (Рішення № 53/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянин Ромах М.Д.), (Проєкт № 2552) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2552 (Рішення № 54/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Чухрай Г.І.), (Проєкт № 2553) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2553 (Рішення № 55/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Пипчак І.М., 

Максимів М.П., Сидорик Є.М.), (Проєкт № 2554) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2554 (Рішення № 56/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни  Татунчак Г.С., Пипчак І.М., 

Максимів М.П., Пипчак Л.Г.), (Проєкт № 2555) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2555 (Рішення № 57/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
59. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  власність 

(громадяни Трофименко В.О., Горват Л.І.), (Проєкт № 2556) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2556 (Рішення № 58/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
60. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (громадянин Боднар А.І.), (Проєкт № 2557) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2557 (Рішення № 59/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
61. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки ТзОВ  

«Домобудівник1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, (Проєкт № 2558) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення  та рекомендує внести наступні зміни: в 

п.1, щодо зменшення коефіцієнту до 5% від нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки, та винести на розгляд сесії. Протокол №6 від 19.03.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин 

- міський голова 

Зазначив, що надійшла заява про уникнення конфлікту 

інтересів – депутатів Н.Василащук, І.Пізь 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Оголосила, що участі у голосуванні не буде брати у зв’язку із 

уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у зв’язку із 

уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2558 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2558 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиції профільної постійної комісії: - в п.1, щодо зменшення 

коефіцієнту до 5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, 

Проєкт № 2558: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції постійної депутатської комісії, Проєкт № 2558 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2558 (Рішення № 60/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
62. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,126 Б (громадянин Оршуляк М.Я.), (Проєкт № 2559) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин 

- міський голова 

Зазначив, що надійшло повідомлення про конфлікт інтересів 

від депутата Марії Оршуляк про те, що вона не буде брати 

участі у голосуванні з цього проекту рішення, в зв’язку із 

уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2559 (Рішення № 61/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин         

Григоров М.В.), (Проєкт № 2560) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2560 (Рішення № 62/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування об’єкту нерухомого майна в м.Бурштин по 

вул.Міцкевича 45а, з передачею в оренду (громадянин Туз В.М.), (Проєкт № 2561) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Андрій пергельський 

– юридичний відділ 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Запропонував доповнити - в п.2 не більше двох місяців 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 
Надала пропозицію – доповнити проект рішення 

терміном – в п.2 не більше двох місяців 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2561 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2561 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиція Н.Василащук - встановити (доповнити) проект 

рішення терміном – в п.2 – не пізніше двох місяців, Проєкт № 2561: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію, доповнити проект, в п.2 – не пізніше двох місяців, 

Проєкт № 2561 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2561 (Рішення № 63/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                   

(громадянин Іграк С.В.),  (Проєкт № 2562) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 
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екологічного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2562 (Рішення № 64/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Малькут 

О.П.), (Проєкт № 2563) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2563 (Рішення № 65/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
67. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з ПФ «Галицький Двір» в 

м.Бурштин по вул. Коновальця та переведення земельної ділянки в землі запасу 

міської ради, (Проєкт № 2564) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2564 (Рішення № 66/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

68. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення 

«Урочище «Дуброва та Язвине» за межами населеного пункту село Юнашків,      

(Проєкт № 2566) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2566 (Рішення № 67/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

69. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування об’єктів  

фізичної культури і спорту (стадіон) за адресою вул. А.Міцкевича,49, м.Бурштин Івано-

Франківська область, (Проєкт № 2567) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення та рекомендує внести 

наступні зміни: в п.2, щодо зменшення коефіцієнту до 8% від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та винести на 

розгляд сесії. Протокол №6 від 19.03.2021 

 

 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

 

 

 Наталія Василащук, 
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ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

депутат міської ради  

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу та юридичному вдділу 
Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Андрій пергельський 

– юридичний відділ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2567 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2567 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиції профільної постійної комісії щодо зменшення 

коефіцієнту до 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, 

Проєкт № 2567: 

«за» - 5 

«проти» - 0 

«утрим.» - 19 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція) не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості 

(більшості) голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2567 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2567 (Рішення № 68/10-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Пригода О.Я.), (Проєкт № 2568) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2568 (Рішення № 69/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
71. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (громадянин Особа І.В.), (Проєкт № 2569) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2569 (Рішення № 70/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки щодо зміни конфігурації для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вбиральня) в м.Бурштин по 

вул.Шухевича, 15Б (приватний підприємець Петрів О.Л.), (Проєкт № 2570) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2570 (Рішення № 71/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин 

Королишин М.М.), (Проєкт № 2571) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2571 (Рішення № 72/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
74. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянин 

Жарський В.А.), (Проєкт № 2572) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2572 (Рішення № 73/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

75. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення 

«Урочище «Юнашківське болото» за межами населеного пункту с.Юнашків,      

(Проєкт № 2573) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2573 (Рішення № 74/10-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
76. Про погодження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природо-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення 

«Урочище «Вертебиста» за межами населеного пункту с.Юнашків, (Проєкт № 2574) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 
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екологічного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2574 (Рішення № 75/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
77. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Пітоня Л.М.), (Проєкт № 2578) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2578 (Рішення № 76/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин  Процак А.М.), (Проєкт № 2579) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2579 (Рішення № 77/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

79. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Старий Мартинів (громадяни Грицак С.І., Головчак М.В., 

Дубельовська Н.С., Яремків І.М.), (Проєкт № 2580) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2580 (Рішення № 78/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з 

передачею у приватну власність (громадянка Булій К.С.), (Проєкт № 2581) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2581 (Рішення № 79/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
81. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Перегінська І.Т.), (Проєкт № 2582) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2582 (Рішення № 80/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянка Перегінська І.Т.),       

(Проєкт № 2583) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2583 (Рішення № 81/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Перегінська І.Т.), (Проєкт № 2584) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2584 (Рішення № 82/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Мартинів М.І.), (Проєкт № 2585) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2584 (Рішення № 83/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

 

 

 

 



17 
 

СЛУХАЛИ: 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Пархуць Р.І.), 

(Проєкт № 2586) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2586 (Рішення № 84/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

86. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Королишин 

І.І.), (Проєкт № 2587) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2587 (Рішення № 85/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

87. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Королишин І.І.),             

(Проєкт № 2588) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2588 (Рішення № 86/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

88. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянка Процак М.Б.), 

(Проєкт № 2589) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2589 (Рішення № 87/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
89. Про укладання договору оренди земельної ділянки з ТзОВ «Наталі» для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, з передачею в 

оренду, (Проєкт № 2590) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИЛИ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив, що надійшла заява про уникнення конфлікту 

інтересів – Н.Василащук, І.Пізь 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Оголосила, що участі у голосуванні не буде брати у зв’язку 

із уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 
Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у зв’язку 

із уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2590 (Рішення № 88/10-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк, 

секретар ради 
Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 
90. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність 

(громадянин Боднар Д.В.), (Проєкт № 2591) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2591 (Рішення № 89/10-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

91. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Тенетники (громадяни Парипа В.І., Хрущак В.М., Ходорович 

О.М., Метенька І.М.), (Проєкт № 2593) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2593 (Рішення № 90/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

92. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Мазур М.Г.), (Проєкт № 2594) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2594 (Рішення № 91/10-21) в цілому: 

«за» - 23 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

93. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни Мазур М.Г., 

Яськів М.П.), (Проєкт № 2595) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2595 (Рішення № 92/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

94. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянин Мачинський В.В.), 

(Проєкт № 2596) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2596 (Рішення № 93/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

95. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадяни Корабльова Г.Р., 

Космак А.С., Короташ В.С.), (Проєкт № 2597) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2597 (Рішення № 94/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

96. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка Шевчук М.Р.), 

(Проєкт № 2598) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2598 (Рішення № 95/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

97. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Паук М.Б.), (Проєкт № 2599) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2599 (Рішення № 96/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
98. Про відмову у зниженні ставки земельного податку Садівничому товариству 

«Енергетик»  на 2021 рік, (Проєкт № 2600) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2600 (Рішення № 97/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2601) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2601 (Рішення № 98/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
100. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Петрів Г.С.), (Проєкт № 2602) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2602 (Рішення № 99/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
101. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Легедза Я.І., Легедза І.Є.), (Проєкт № 2603) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2603 (Рішення № 100/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
102. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Теребушко В.А.), (Проєкт № 2604) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2604 (Рішення № 101/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

103. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями)за межами населеного пункту села Діброва, 

(Проєкт № 2605) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2605 (Рішення № 102/10-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2606) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2606 (Рішення № 103/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

105. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянка Цибух С.В.),                

(Проєкт № 2609) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2609 (Рішення № 104/10-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
106. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Кицела Н.С.,Цибух С.В.), (Проєкт № 2610) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2610 (Рішення № 105/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

107. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва 

з передачею у приватну власність (громадяни Свинарик В.Л., Трач В.Б.),             

(Проєкт № 2611) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2611 (Рішення № 106/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

108. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Сірко М.І.), (Проєкт № 2612) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2612 (Рішення № 107/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
109. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (громадянка Лиско Р.В.), (Проєкт № 2613) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 
Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 
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начальник земельно-

екологічного відділу 
висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2613 (Рішення № 108/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
110. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець Бендер 

Л.В.), (Проєкт № 2614) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2614 (Рішення № 109/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
111. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Волков С.В., Боринець О.П.), (Проєкт № 2615) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2615 (Рішення № 110/10-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
112. Про надання дозволу на складання проєкту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу міської ради (громадянка Іванків М.В.), (Проєкт № 2616) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2616 (Рішення № 111/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

113. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» в м.Бурштин по вул. Р.Шухевича з правом 

постійного користування із земель комунальної власності, (Проєкт № 2617) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2617 (Рішення № 112/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
114. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з  ТзОВ «ВАД» в м.Бурштин 

по вул. Нова, 34 в у зв’язку зі зміною власника нерухомого майна, (Проєкт № 2618) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення  та рекомендує внести 

наступні зміни: в п. 3 слова «правоустановчих документів» 

замінити на «договору оренди», та винести на розгляд сесії. 

Протокол № 6 від 19.03.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 
Взяли участь у обговоренні, зокрема щодо: 

- припинення договору оренди земельної ділянки  

здійснювати з одночасним укладенням нового 

договору оренди із новим власником нерухомого 

майна – практикувати в одному проекті рішенні 

Роман Іванюк -

секретар міської ради 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 
Запропонував проєкт рішення відправити на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення на доопрацювання, Проєкт № 2618: 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2618 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2618 за основу: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2618 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропозиції профільної постійної комісії: - в п.3 слова 

«правоустановчих документів» замінити на «договору оренди»,  

Проєкт № 2618: 

«за» - 20 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції постійної депутатської комісії, Проєкт № 2618 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2618 (Рішення № 113/10-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 2 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
115. Про вилучення земельної ділянки із користування громадянки Баран О.М. та 

переведення її в землі запасу міської ради, (Проєкт № 2619) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2619 (Рішення № 114/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 114/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
116. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Полозяк Ю.І., Полозяк І.І., Шемелько Т.Я.), (Проєкт № 2620) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2620 (Рішення № 115/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

117. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

частки (пай)  для ведення особистого селянського господарства згідно сертифікатів на 

право на земельні частки (паї) (громадяни Юрик М.А., Олексів Л.І.), (Проєкт № 2621) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2621 (Рішення № 116/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 116/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
118. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Курдидик Г.І.), (Проєкт № 2622) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2622 (Рішення № 117/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 117/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

119. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянка Курдидик Г.І.),          

(Проєкт № 2623) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2623 (Рішення № 118/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 118/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

120. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність (громадянка 

Курдидик Г.І.), (Проєкт № 2624) 

ДОПОВІВ: Володимир Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 
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Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2624 (Рішення № 119/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 119/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

121. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва 

з передачею у приватну власність (громадяни Навроцький І.І., Навроцький Б.І., 

Леськів О.В., Драгун В.І.), (Проєкт № 2625) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2625 (Рішення № 120/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 120/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

122. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Панчишин Б.Т.),             

(Проєкт № 2626) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2626 (Рішення № 121/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 121/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
123. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Чорний П.П., Чорна Г.П.), (Проєкт № 2627) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2627 (Рішення № 122/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 122/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
124. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Гургула О.Ф.), (Проєкт № 2629) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2629 (Рішення № 123/10-21) в цілому: 

«за» - 23 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 123/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
125. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянин 

Рик В.Л.), (Проєкт № 2630) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Зазначив, що надійшло повідомлення про конфлікт 

інтересів від депутата Володимира Рика, в зв’язку із чим  

участі у голосуванні, з даного проекту рішення не братиме 

(заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2630 (Рішення № 124/10-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 124/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка Гургула 

Н.М.), (Проєкт № 2631) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2631 (Рішення № 125/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 125/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

127. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Гургула Н.М.),                 

(Проєкт № 2632) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2632 (Рішення № 126/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 126/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Гургула О.Ф.),(Проєкт № 2633) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2633 (Рішення № 127/10-21) в цілому: 

«за» - 22 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 127/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
129. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Сахро П.П.), (Проєкт № 2634) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2634 (Рішення № 128/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 128/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

130. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування  об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани), (Проєкт № 2635) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2635 (Рішення № 129/10-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 129/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
131. Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття, 

перенесення, тимчасового зберігання та повернення поверхневого родючого шару 

ґрунту, (Проєкт № 2636) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2636 (Рішення № 130/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 130/10-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
132. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  власність 

(громадянин Дмитраш Я.Б.), (Проєкт № 2637) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2637 (Рішення № 131/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

133. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення  інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Вигівка,     

(Проєкт № 2638) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2638 (Рішення № 132/10-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 132/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
134. Про включення в перелік продажу права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території  Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2648) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення  та рекомендує внести наступні 

зміни: 

-Забрати з заголовку, мотивувальної частини та п. 1 слова 

«сільськогосподаського призначення»; 

-У п. 4 проекту рішення та п. 3 додатку до проекту орієнтовну 

площу 30,00 га зменшити до 25,00 га (дана земельна ділянка 

використовується як пасовище); 

-Доповнити проект даного рішення та додаток до нього переліком 

земельних ділянок відповідно до Акту від 12.03.2021 р., пунктами 5, 

6 та 7 та винести на розгляд сесії. Протокол №6 від 19.03.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Зазначила (від комісії) про зняття пропозиції комісії - у п. 4 

проекту рішення та п. 3 додатку до проекту орієнтовну 

площу 30,00 га зменшити до 25,00 га 

Василь Андрієшин - 

міський голова 
Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, задали питання 

доповідачу, в т. ч. щодо: 

- визначення використання земель (класифікатори); 

- зауважень до включення в перелік продажу права оренди 

зем. ділянки на вул.Шухевича, орієнтов. площею 0,0150 га 

(150 кв.м); 

- обмеження виділення земельних ділянок с/г призначення; 

- необхідності розділення та забрати з заголовку, 

мотивувальної частини тексту слова «сільськогосподаського 

призначення» 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради  

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Зняти (вилучити) з розгляду пропозицію комісії щодо 

земельної ділянки на вул.Шухевича, орієнтовною площею 

0,0150 га (150 кв.м.) 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Підтвердила (від комісії) - зняти (вилучити) з розгляду 

пропозицію комісії щодо земельної ділянки на вул. 

Шухевича, орієнтовною площею 0,0150 га (150 кв.м.) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2648 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2648 за основу 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Озвучив пропозиції щодо змін до проекту рішення в т.ч. із 

врахуванням комісії, власних змін та депутатів: 
- забрати з заголовку, мотивувальної частини тексту та  п. 1 слова 

«сільськогосподаського призначення»; 

- заміннити у тексті проекту та додатку помилково зазначене - 

с.Старий Мартинів на с.Новий Мартинів; 

- доповнити проект рішення та додаток до нього переліком 

земельних ділянок (вул.С.Бандери, А.Міцкевича) відповідно до 

Акту, пунктами 5 та 6, 

відповідно пункти:  
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- Координація роботи… - вважати п.7;  

- Контроль за виконанням … - вважати п.8. 

Також врахувати зміни комісії до власних пропозицій: 

- зняти пропозицію комісії: -у п.4 проекту рішення та п.3 додатку 

до проекту - орієнтовну площу 30,00 га зменшити до 25,00 га; 

- зняти (вилучити) пропозицію комісії: - щодо земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0150 га (150 кв.м.) на вул. Шухевича. 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію зняти (вилучити) з проекту рішення розгляд - 

землі сільськогосподарського призначення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію І.Дулика - зняти (вилучити) з проекту рішення розгляд - землі 

сільськогосподарського призначення, Проєкт № 2648: 

«за» - 5 

«проти» - 1 

«утрим.» - 15 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення (пропозиція депутата) не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт 2648 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Надала пропозицію не конкретизувати класифікаторами 

(КВЦПЗ), виду земельних угідь (КВЗУ), використання 

земель (багаторічні насадження…) 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, в тому числі 

щодо розвитку на території громади фермерських 

господарств (багаторічні насадження…)  

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Н.Василащук не конкретизувати класифікаторами (КВЦПЗ), 

виду земельних угідь (КВЗУ), використання земель (багаторічні 

насадження…), Проєкт № 2648: 

«за» - 5 

«проти» - 1 

«утрим.» - 18 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення (пропозиція депутата) не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський 

голова, Проєкт 2648 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни озвучені доповідачем (В.Копаниця) до проекту рішення в т.ч. із 

врахуванням пропозицій комісій, власних та депутатів, наведені вище, 

Проєкт № 2648: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати зміни озвучені доповідачем (В.Копаниця), наведені вище, Проєкт 

№ 2648 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2648 (Рішення № 133/10-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 133/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин - 

міський голова 
Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
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СЛУХАЛИ: 
135. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянки Чиж Г.М., Бублінська Л.Д.), (Проєкт № 2649) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та зазначив, що 

висновок профільної постійної комісії відсутній, 

оскільки рішення комісією не прийнято 

 

ВИСТУПИВ: 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 
Зазначив думку про те, що необхідно призупинити 

виділення земельних ділянок с/госп. призначення – до 2 

га, оскільки не проведена повна інвентаризація земель 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, задали питання 

доповідачу, в т. ч. щодо виділення земельних ділянок 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Ігор Карвацький, 

депутат міської  ради 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2649 в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 

«утрим.» - 

ВИСТУПИВ: 

Василь Бублінський, 

депутат міської ради 
Наголосив, що помилково взяв участь у голосуванні за 

проект рішення в якому, у нього наявний конфлікт 

інтересів. 

Заяву про конфлікт інтересів подав, але просить 

врахувати, що помилково проголосував за проект 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Зазначив, що від депутата В.Бублінського надійшло 

повідомлення про конфлікт інтересів з приводу голосування 

за проектом рішення 2649, в зв’язку із чим він не братиме 

участі у голосуванні за цим проектом рішення (заява 

додається) 

Андрій Пергельський 

– юридичний відділ 

Повідомив, що в зв’язку із надходженням заяви депутата 

про помилкове голосування через конфлікт інтересів може 

бути проведене повторне голосування 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Відмітив, що відповідно до звернення депутата 

В.Бублінського щодо його помилкового голосування за 

проектом рішення в якому у нього наявний конфлікт 

інтересів, була порушена процедура голосування, тому 

необхідно негайно провести повторне голосування без 

обговорення (ч.17 ст.44, ч.5 ст.52 регламенту міської ради) 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова  

Оголосив про повторне поставлення на голосування проекту 

рішення № 2649 (в зв’язку із помилковим голосуванням 

депутата за проектом рішення та порушенням процедури 

голосування) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2649 (Рішення № 134/10-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 4 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 134/10-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

136. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення на території Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2656) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2656 (Рішення № 135/10-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 135/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
137. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення в м.Бурштин по 

вул.Калуська,7А (громадянин Литвіняк В.Й.), (Проєкт № 2662) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками профільної постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2662 (Рішення № 136/10-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 136/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

138. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Дубський В.І., Дубська М.А., Кліщ Т.С., Марченко М.М.) - (в частині, що 

стосується Марченко Марії Миколаївни), (Проєкт № 2487) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

профільної постійної депутатської комісії 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Андрій Пергельський 

– юридичний відділ Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, в т. ч. щодо повернення до розгляду 

проекту рішення, за яким уже було прийнято рішення (крім 

гром. Марченко М.М.) 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Вивчити питання щодо власності і користування 

земельними ділянками гром.М.Марченко 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Запропонував зняти з обговорення проект рішення та 

доручити земельно-екологічному відділу розробити і 

зареєструвати новий проект рішення в частині, що 

стосується Марченко М.М. і розглянути його на черговій 

сесії міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зняття з обговорення проекту рішення в зв’язку із прийнятим за ним 

рішенням (крім гром. Марченко М.М.), Проєкт № 2487: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення № 2487 на доопрацювання 
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СЛУХАЛИ: 

139. Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» 

Православної Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування культової споруди в 

м.Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна, (Проєкт № 2492) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком постійної 

комісії щодо відмови релігійній громаді храму «Покрови 

Пресвятої Богородиці» Православної Церкви України в 

дозволі на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування культової споруди в м.Бурштин між 

вулицями Квіткова та Лісна. 

Повідомив, що попереднім засіданням сесії міської ради 

рішення та пропозиції не прийняті, оскільки не отримали 

необхідної кількості (більшості) голосів від загального 

складу ради, Проєкт № 2492 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин –

міський голова 
Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу та о.Михайлу Шемельку 
Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

о.Михайло Шемелько 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради 

Надав пропозицію щодо змін до проекту, а саме - надати 

дозвіл релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої 

Богородиці» Православної Церкви України на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування культової споруди в 

м.Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, задали 

питання доповідачу та о.Михайлу Шемельку 
Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2492 за основу: 

«за» - 16 

«проти» - 2 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Володимира Мацьківа - надати дозвіл релігійній 

громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» Православної Церкви України на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування культової споруди в м.Бурштин між вулицями 

Квіткова та Лісна, Проєкт № 2492: 

«за» - 12 

«проти» - 4 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (за пропозицією) не прийнято, оскільки не отримано необхідної 

кількості (більшості) голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2492 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 4 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Відповідно до регламенту, поставлено на голосування проект рішення по 

пунктах.  

За перший пункт проекту рішення № 2492, прийнятого за основу: 

«за» - 11 

«проти» - 6 

«утрим.» - 4 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію (повторно) депутата Володимира Мацьківа - надати дозвіл 

релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» Православної Церкви 

України на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування культової споруди в м.Бурштин між вулицями 

Квіткова та Лісна, Проєкт № 2492 (Рішення № 137/10-21 в цілому): 

«за» - 14 

«проти» - 4 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 137/10-21 в цілому (рішення додається) 

 

 140. Відповіді на депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ: 
141. Депутатські запити: 

141.1. Депутатський запит Н.Василащук 

ДОПОВІЛА: 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

1. Про виконання договору від 30.03.2021 № 108, з 

улаштування дороги на новому кладовищі… . 

2. Про виконання Договору від 17.03.2021 № 79, про 

очищення водовідвідних лотків по вулицях, які є в 

переліку кошторису… . 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Надав коротку інформацію із зазначеного питання  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 15 

«проти» - 1 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 141.2. Депутатський запит Т.Сенчина 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про облаштування пішохідного переходу до школи на 

вулиці С.Бандери (із встановленням інформаційно-

вказівних знаків «Пішохідний перехід» та «Діти») 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Надав коротку інформацію із зазначеного питання  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 142. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Оголосив проект звернення до Президента України 

Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 

Дмитра Разумкова щодо зволікання з розслідуванням, 

встановленням та притягненням до відповідальності осіб, 

винних у зриві спецоперації з затримання «вагнерівців» 

Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради 

Оголосила проект звернення до Президента України 

Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 

Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля, Міністра охорони здоров’я Максима 

Степанова щодо забезпечення виплат «ковідних 
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надбавок» медичним працівникам та зриву кампанії з 

вакцинації 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Щодо розгляду звернення про облаштування автостоянки 

на вулиці В.Стуса, буд.15, 17 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Надав коротку інформацію із шляхів вирішення 

зазначених організацій та виконання робіт 

Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Доповнив щодо облаштування автостоянки на вулиці 

В.Стуса, буд.15, 17 

 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив десяту Сесію міської ради       

восьмого  скликання  закритою 

 

 

 
Примітка: відеотрансляцію десятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь Андрієшин 


